
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA 
„SVEIKATOS ŽELEMENĖLIAI“ 

“Nešvari ir netvarkinga lėlytė“ 
Auklėtojos  padejėja  grupėje  aptinka  nešvarią  ir  netvarkingai  aprengtą  

lėlytę  (veidukas ištepliotas uogiene, drabūžėliai yra purvini, plaukučiai suvelti, rankų 
pirštukai ir kojytės smėlėtos ir juodos). Nustebusi bando atkreipti vaikų dėmesį į savo 
radinį garsiai sakydama: 
 
Auklėtojos padėjėja: „Kas atsitiko šiai lėlytei“? 
 
Kai vaikų  dėmesys  atkreiptas,  auklėtoja  paima  šią  lėlę  ir pradeda  susimąčius  
klausinėti vaikų: 
 
Auklėtoja: „Kas gi iš tiesų galėjo nutikti šiai lėlytei, kad ji tokia nešvari ir netvarkinga“? 
 
Vakiai pateikia atsakymus: „Pavalgiusi nenusiprausė, nesusišukavo, po lauko 
nenusiplovė rankų, bėgiojo basomis, nepakeitė rūbelių po lauko ir pan.“ 
  
Auklėtoja: „Kaip mes galėtume padėti jai, kad ji  taptu tvarkinga ir švari“? 

 Vakai pateikia atsakymus: „Nuprausti, sušukuoti, perrengti švariais 

rūbeliais“. 

 Auklėtoja: „O ko mums reikia, kad galėtume tai padaryti, kokių higienos 

priemonių“? 

Vakai pateikia atsakymus: „Muilo, šampuno, rankšluoščio, plaukų šukų, vandens ir 
pan.“ 
  
Pastaba:   Vaikams   vardijant   reikalingas   priemones,   auklėtoja   iš   krepšelio   
traukia būtiniausias  higienos  priemones  ir prašo  jas apibūdinti,  pvz.: Koks yra  
muilas? (vaikų atsakymai: slidus, kvepiantis, spalvotas ir pan.). 
 
Auklėtoja: „Šaunuoliai vaikai, jus puikiai žinote, ko reikia, kad sutvarkytumėte 
lėlytę, tad noriu paklausti, kas iš jūsų norėtų ją nuprausti“? (Štai čia įsivyravo tyla, 
vaikai susižvalgė, paslėpė rankytes už nugaros ir niekas nenorėjo imti nešvarios 
lėlytės į rankas. Tačiau po kelių minučių keli vaikai ryžosi šiam žygiui ) „Tad visus 
kviečiu į prausyklą stebėti, kaip Barbora ir Dominykas nupraus lelytę“. 
 
Pastaba:  Kai lėlė buvo nuprausta  atsirado labai daug norinčiu  ją palaikyti  ir 
perrengti švariais rūbeliais bei sušukuoti jai plaukučius . 
 
Auklėtoja: „Vaikai, kaip dabar atrodo lėlė“? 
 
Vakai  pateikia  atsakymus:  „Ji  švari,  skaniai  kvepia,  jos  rūbeliai  gražūs,  
plaukučiai tvarkingai surišti“... 
 
Auklėtoja apibendrina: „Vaikai, tai kaip mes turime elgtis, kad mes būtume 
tvarkingi ir gražus, kaip dabar atrodo ši lėlė“? 
 
Vakai  pateikia  atsakymus:  „Plauti  rankas  po  lauko,  praustis,  valytis  dantukus,  
keisti rūbelius, šukuotis ir pan.“ (vaikų atsakymai užrašomi ant popieriaus lapo). 


